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El qui subscriu en compliment del que sol·licita la Regidoria d’Esports, i en relació a la
redacció d’un “Projecte de reforma interior dels vestidors del Pavelló Municipal d’Esports
de Moià”, tinc a bé emetre el següent:
INFORME TÈCNIC
INF

EXP

2157/2017

SOL·LICITANT: Regidoria d’Esports
ASSUMPTE: Projecte de reforma interior dels vestidors del Pavelló Municipal d’Esports
de Moià.
EXPEDIENT: 2157/2017
TÈCNIC REDACTOR: Pedro Herreros Chavarría
TITULACIÓ I DADES ADDICIONALS: Arquitecte .Número de col·legiat 59.200/5
Antecedents
EL Pavelló Municipal d’Esports de Moià és un edifici construït a l’any 1970 segons dades
que consten al cadastre. Es troba ubicat al complex esportiu municipal situat a la zona
sud de la població, adjacent a la carretera C-59 que uneix la població de Moià amb
Castellterçol. Els vestidors del pavelló, objecte del present projecte, dona servei al
Pavelló que els acull i actualment resten en funcionament total tot i que, per l’antiguitat de
les instal·lacions i/o altres elements constructius que les integren, no tenen la
funcionalitat, salubritat i/o funcionalitat que seria desitjada.
És per aquesta raó que el consistori municipal sol·licita a un tècnic la redacció d’un
projecte de millora i reforma de la part del pavelló consistent en els vestuaris, sala de
calderes i espais annexes, per tal d’incrementar la salubritat, seguretat i l’interès de
l’equipament en la ciutadania del municipi.
En data 13 de juny de 2019 (amb registre d’entrada RE1893) el Sr. Pedro Herreros
Chavarría va presentar una còpia signada en format digital (pdf) del “Projecte de reforma
interior dels vestidors del Pavelló Municipal d’Esports de Moià”.
Documentació
1- S’ha fet entrega d’un exemplar en suport informàtic del “Projecte de reforma
interior dels vestidors del Pavelló Municipal d’Esports de Moià”, redactat per
l’arquitecte Pedro Herreros Chavarría.
2- La documentació que integra el citat projecte es troba degudament signada per
part del tècnic redactor, i en concret és la següent:
a. Memòria : El citat document inclou els següents capítols principals:
i. Dades Generals
ii. Informació prèvia. Antecedents i condicionants de partida.
iii. Termini d’execució d’obra previst
iv. Configuració general, descripció de les obres a realitzar.
Descripció general dels sistemes.
v. Relació de superfícies útils
vi. Prestacions de l’edifici
vii. Descripció dels sistemes constructius de l’edifici
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viii. Instal·lacions d’aigua
ix. Instal·lació de ventilació
x. Instal·lació d’enllumenat
xi. Sistema de gestió i control
xii. Resum econòmic
xiii. Conclusions
Amidaments i pressupost: El citat document inclou els següents capítols
principals:
i. Amidaments
ii. Pressupost
iii. Quadre de preus I
iv. Quadre de preus II
v. Justificació de preus
vi. Resum de pressupost
Plànols: El citat document inclou els següents plànols:
i. Situació
ii. Emplaçament
iii. Planta i secció estat actual
iv. Planta i secció intervencions
v. Instal·lació d’aigua corrent, ACS i ventilació
vi. Esquema de fontaneria
vii. Instal·lació d’enllumenat
viii. Esquema del sistema de control
Plec de condicions tècniques.
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Càlculs i documentació complementària.

Emplaçament
Els treballs previstos al projecte es troben contemplats a l’equipament del Pavelló
Municipal d’Esports de Moià, emplaçat al carrer de l’Esport, S/N de Moià.

L’equipament forma part del patrimoni municipal i per tant, és de la propietat de
l’Ajuntament de Moià. Aquest fet permet, a l’Ajuntament de Moià, com a propietari de
l’equipament, executar els treballs contemplats al projecte de referència.
Règim urbanístic del sòl
Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) aplicable al municipi de Moià, executiu des del
21 de novembre de 1984. Classificació de sòl Urbà. Qualificació sistema d’equipaments
públics.
Treballs a realitzar
Les actuacions contemplades al projecte preveuen la reforma i reacondicionament dels
espais utilitzats com a vestidors i espais annexes, així com la sectorització de la sala de
calderes. En concret, les actuacions previstes són:
1- Recuperació i reposició de rajoles en mal estat
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Recuperació i reposició de sostres enguixats en mal estat
Substitució del cel-ras de plaques de guix desmuntables en mal estat.
Actuacions sobre la llinda HEB-200
Pintat de portes existents
Substitució de miralls existents
Substitució de vidres de finestra
Eliminació de les reixes existents al sostre dels passadissos
Tractaments dels suports dels lavabos
Substitució dels ruixadors de les dutxes i saboneres
Modificació i instal·lació de instal·lació d’aigua corrent
Nova instal·lació de ventilació amb recuperador de calor estàtic.
Nova instal·lació de lluminàries tipus LED
Instal·lació d’un sistema de gestió i control de les instal·lacions.
Col·locació de portes i comportes tallafocs per a la sectorització de la sala de calderes.

Pressupost
El pressupost d’execució per contracte dels treballs previstos en el projecte objecte
d’aquest informe és de dels treballs per contracte és de 39.466,54 euros (IVA no inclòs),
més 8.287,97 euros corresponents al 21% d’IVA, que suposen un import total de
47.754,51 euros (IVA 21% inclòs).
Termini d’execució
El termini d’execució de les obres previst és de 12 setmanes, d’acord amb tot allò
exposat al punt I.3 de la memòria del projecte avaluat.

A. El projecte referit compleix amb la normativa urbanística vigent, les prescripcions
tècniques que li són aplicables, i a la vegada reuneix tots els documents i requisits que
exigeix l’article 123 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (Reial Decret
3/2011, de 14 de novembre) i els articles 24 a 33 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals, aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), així
com els articles 124 a 134 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
B. El projecte de referència conté l’estudi bàsic de seguretat i salut que preveu l’article 6 del
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, i dona conformitat amb l’article
17.2 del mateix.
C. La llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, no
classifica l’establiment en qüestió (pavellons esportius o activitat esportiva) en cap dels
seus annexes, per tant es considera l’activitat com a activitat innòcua en relació als
aspectes en matèria ambiental. NO obstant, l’activitat es troba classificada a l’apartat c)
Activitats esportives davant de públic, d’acord amb el catàleg d’espectacles públics i
activitats recreatives inclòs a l’annex I del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
El present projecte preveu modificacions no substancials, d’acord amb la revisió i
actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la Llei
20/2009, del 4 de desembre, acordats per la Ponència Ambiental de la Direcció General
de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
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Generalitat de Catalunya, en data 18/10/2016. I en aquest sentit , l’article 124 del Decret
112/2010 estableix que les modificacions de l’activitat es trobarien sotmeses al règim de
comunicació prèvia, atès que es tracta de modificacions no substancials d’un establiment
obert al públic.
D’altra banda, l’article 57 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, estableix que les
activitats de l’annex II de titularitat municipal subjectes a l’aprovació d’un projecte, no
estan sotmeses al règim de llicència ambiental. L’avaluació ambiental de l’activitat que es
duu a terme per l’òrgan tècnic municipal o comarcal s’integra en la tramitació del projecte
corresponent, i en tot cas, en la resolució d’aprovació del projecte s’hi ha d’incorporar les
determinacions fixades en l’avaluació ambiental. També s’indica a les ordenances
reguladores del procediment d’aprovació del projecte hi ha de figurar un tràmit
d’informació pública. Per tant, tot i que la present activitat no es trobi a l’Annex II de la llei
20/2009, per analogia es preveu el procediment indicat atès que es tracta d’una activitat
de titularitat municipal.
Finalment, l’article 90 de l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i
activitats recreatives també estableix el procediment per espectacles públics i activitats
recreatives de titularitat municipal. Bàsicament, a la justificació en projecte de compliment
de les prescripcions tècniques del Decret 112/2010, i a la posterior informació pública i
veïnal. Tan mateix, com s’ha indicat anteriorment, es tracta d’una modificació no
substancial de l’activitat que quedaria inclosa en el règim de comunicació prèvia, i sense
efectes a nivell de justificació del compliment de les prescripcions tècniques del Decret
112/2010.
D. D’altra banda, la modificació de l’establiment prevista en el projecte es considera com
una modificació significativa de l’activitat, a efectes de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis, d’acord amb l’establert a la llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i els
seus annexes, ja que es produeixen modificacions en les condicions de resistència al foc
d’elements constructius i en les condicions de sectorització i combustibilitat d’elements
constructius.

E. Per a l’execució dels treballs o obres contemplades al projecte, es recomana la licitació
d’un contracte d’obra. Amb aquesta tipologia de contracte, l’Ajuntament de Moià tan sols
seria el responsable de fixar les prescripcions tècniques per a l’execució de les obres.
F. No és exigible la classificació empresarial del contractista per a l’execució dels treballs,
en aplicació del Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel que es modifiquen determinats
preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions
Públiques (aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre).
Les empreses però, hauran d’estar inscrites al Registre electrònic d’Empreses Licitadores
(RELI), al Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC), o equivalent, com a
empresa instal·ladora – mantenidora autoritzada per part de l’òrgan competent de la
comunitat autònoma on tingui la seva seu social, que l’autoritzi per l’exercici d’aquesta
activitat.
G. Prèviament a l’aprovació definitiva del projecte, caldrà definir i/o incorporar per part del
redactor del projecte les següents consideracions tècniques de detall, i que no
modifiquen substancialment l’objecte principal del projecte:
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En aquest sentit, l’activitat es troba inclosa a l’annex 1 de la llei 3/2010 de 18 de febrer
(activitat de pública concurrència de superfície construïda superior a 500m2, i amb
possibles ocupacions superiors a 500 persones).
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El projecte tècnic haurà de presentar-se en format paper DINA A4 (plànols en
format DIN A3), signat pel tècnic competent, en un sol volum d’enquadernació.
També haurà d’estar acompanyat per una còpia en suport digital (CD o DVD),
signat digitalment pel redactor, i que incorpori tots els documents que formen
part del projecte tècnic en format editable així com format no editable.

Conclusió
S’informa favorablement el “Projecte de reforma interior dels vestidors del Pavelló
Municipal d’Esports de Moià”, per a la seva corresponent aprovació inicial, ja que les
consideracions tècniques que conté el present informe no modifiquen substancialment
l’objecte principal del present projecte. Tan mateix, el tècnic que subscriu considera que
per a l’aprovació definitiva del projecte caldrà incorporar les consideracions tècniques
pertinents que s’han indicat anteriorment, sens prejudici de que l’òrgan municipal
competent acordi el que cregui més convenient.
I als efectes que s’estimin oportuns, el tècnic que subscriu signa el present informe.
A Moià,
L’Enginyer Comarcal

Carlos Carrillo Romero
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